
Zmluva o spolupráci 
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) 
 
 
Názov:   Občianske združenie RODNÁ ZEM, SZÜLŐFÖLD Polgári Társulás 
IČO:   37820982   
DIČ:   2021565810 
Sídlo:   1. mája 5, 986 01  Fiľakovo 
Štatutárny zástupca: Karol Bolla, predseda o.z. 
ďalej len („OZ Rodná Zem/Szülőföld“) 
 
na strane jednej 
 

a 
 
Názov:   Mesto Fiľakovo 
IČO:   00316075 
DIČ:   2021115052 
Sídlo:   Radničná 25, 986 01  Fiľakovo 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
IBAN:   SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
ďalej len („Mesto“) 
 
na strane druhej 
 
za nasledovných podmienok 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri finančnom vysporiadaní podujatia 
Osadzovania mosadzných kociek pri príležitosti uctenia obetí holokaustu, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 8. augusta 2016 v meste Fiľakovo. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri úhrade nákladov za  podujatie 
uvedené v bode č. 1 tohto článku, nasledovne: 
a) Faktúra č. 16/282 vo výške 240,00 € za celé podujatie je vystavená pre OZ Rodná 

Zem/Szülőföld (kópia faktúry je prílohou tejto Zmluvy o spolupráci) 
b) 50 % nákladov hradí OZ Rodná Zem/Szülőföld a 50 % nákladov hradí Mesto 
c) Keďže OZ Rodná Zem/Szülőföld nemá bankový účet 50 % nákladov vo výške 120,00 

€ uhradí OZ Rodná Zem/Szülőföld do pokladne Mesta najneskôr do 30.9.2016. 
d) Následne Mesto uhradí faktúru č. 16/282 z účtu mesta Fiľakovo IBAN: SK95 5200 0000 

0000 0817 4961 pre dodávateľa STIFTUNG-SPUREN-Gunter Demnig. 
 

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 



2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a 
obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Mesto 
obdrží 2 vyhotovenia a Rodná Zem/Szülőföld 1 vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta. 

 
 
Vo Fiľakove, dňa: 19.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................    ..................................................... 

     Karol Bolla                        Mgr. Attila Agócs, PhD. 
Občianske združenie RODNÁ ZEM       Mesto Fiľakovo 
SZÜLŐFÖLD Polgári Társulás 
 


